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Rosebank-oljan rennur tætt við føroyska markið í 2017
Eitt av heimsins størstu oljufeløgum, amerikanska Chevron, sum er sera virkið
vestan fyri Hetland, hevur gjørt avtalu við Hyundai Heavy Industries í Korea at
byggja eitt FPSO framleiðsluskip fyri 10 milliardir krónur, ið skal taka oljuna
upp frá Rosebank oljukelduni skamt frá føroyska markinum. Rosebank
oljukeldan, sum verður mett at goyma meira enn hálva milliard tunnur av
olju, liggur bert fáar fjórðingar frá føroyska markinum, og tá hon fer undir
framleiðslu í 2017, fara skip føroysku megin markið at kunna síggja
framleiðsluskipið hinumegin markið, so tætt við okkara landgrunn fer nýggja
framleiðslan at vera. Við hesi komandi framleiðsluni ber tí av álvara til at siga,
at oljan nærkast Føroyum í hvørjum. Rosebank oljukeldan varð funnin í 2004.
Síðani tá hava verið boraðir nógvir metingar- og avmarkingarbrunnar og er
keldan eisini testað. Nú umleið 10 ár seinni er ein útbygging vorðin veruleiki.
Ein viðvirkandi orsøk er eisini tann, at bretska stjórnin herfyri lækkaði skattin
á útbyggingum nettupp vestan fyri Hetland. Umframt at gera íløgu í eitt
framkomið FPSO skip fara at verða 15 framleiðslubrunnar og nógvur
útbúnaður á havbotninum. Chevron, sum er fyristøðufelag, eigur 40% av
kelduni, Statoil 30%, OMV 20% og Dong 10%. Keldan liggur á 1100 metra
vatni í Føroyar-Hetlands rennuni. Áhugavert er at bíta merki í, at føroysku
megin markið og ikki so langt frá Rosebank, fer Statoil at bora í 2014 á
sokallaðu Súlan/Stelkur leiðini, loyvi 008. Royndir jarðfrøðingar við stórum
innliti í føroyska jarðfrøði hava áður úttalað, at tað verður her, at fyrsta
føroyska lønandi oljukeldan verður funnin. At stór oljukelda er stutt her frá
kann so geva eina ábending, sum í hvussu er við til at halda lív í vónunum. Á
Súlan/Stelkur leitimiðinum er Statoil fyristøðufelag. Hini feløgini, sum eru við,
eru OMV og Dong. Øll somu feløg, sum nú eru partur av Rosebank
útbyggingini. Vil tað so væl til, at Statoil finnur olju í loyvi 008 á føroyska
landgrunninum næsta ár, kann útbyggingin av Rosebank koma væl við. Tað er
nevniliga ikki óvanligt, at fleiri oljukeldur í einum avmarkaðum øki, kunnu
brúka somu framleiðslueindir, eitt nú FPSO skip. Myndir og kort Nýggja
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